
 

 نقش والدین در تربیت فرزندان
 * سمیرا واردی

 اشاره

 ،«مدرسه» ،«خانواده» ،« یفنت» ۀگان پنج عوام به نظر کارشناسان امور تربیتی، 
 هـر تیشخص یاصل دهنده شک  ،«یشخصهای  تجربه» و «سال همهای  گروه»

 ویژه والـدی ، از همـه بـه« خـانواده» در ایـ  میـان، امـا ،روند به شمار می یفرد
سازی و تعـادل روانـی انسـان، در درون خـانواده و  ند؛ زیرا شخصیترگذارتریثأت

 شـدن ینیماشـ بـه دلیـ  امـروزهگیـرد. متأسـفانه،  می مادر شک   پدر و واسطه به
 مشـغول را  یوالـد ذهـ  چنـان ،خانـه یرونیب مشکالت و مسائ  غالباً  ،یزندگ

در ایـ   1.ماننـد یبازمانشـان فرزند قبـال در شیخو یفهوظ انجام از گاه که ساخته
مهـم را در دو نوشتار، نگاهی به نقش والدی  در تربیت فرزند داشته، ای  موضوع 

 کنیم. مرحله پیش و پس از تولد فرزند بررسی می

 تولد از پیش مرحله

  برخی از اموری که پیش از تولد فرزند، نقش بسزایی در امر تربیت دارد، عبـارت
                                                           

 .پژوهشگر  *
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 است از:

 . انتخاب همسر شایسته1

ای   آنکه حالشود؛  کنند که تربیت فرزند، بعد از تولدش آغاز می برخی تصور می
های دینی برای پیش و بعـد  در آموزه رو ازای  گردد؛ به زمان پیش از تولد برمیامر، 

بــارداری زن، آداب و شــرایط خاصــی تعریــف شــده اســت کــه رعایــت آن، در 
کـه طبـق برخـی تحقیقـات،  شخصیت و آینده فرزند تـأثیر شـگرفی دارد؛ چنـان

 1و مؤثر است.دادن، در ثبات شخصیت ا مندی مادر به فرزند در هنگام شیر عالقه
سفارش شـده کـه در هنگـام ازدواج، بـرای فرزنددارشـدن دعـا کنـیم؛  همچنی 

ْحنا  َيْحيى َلهُ  َوَوَهْبنا َلهُ َفاْسَّتَجْبنا »که قرآن کریم فرموده:  چنان  2؛ َزْوَجه َلهُ  َوَأْصَُ
 نـازا ]کـه را همسـرش و بخشیدیم او به را یحیی و پذیرفتیم را او )زکریا( دعای ما

 .« کردیم ]بارداری[ آماده برایش بود،[
های تربیت فرزند اسـت؛  تری  زمینه ، انتخاب همسر شایسته، از مهماساس ی برا

والـدی  و اجـداد بـه فرزنـد  صفات ظاهری طور که همانزیرا طبق قانون وراثت، 
یابـد. امـام  شود، رذایـ  و فضـای  اخالقـی آنـان نیـز بـه او انتقـال می منتق  می

اخالق انتخـاب  دام  و خوش همسر خود را از طایفه پاك»اید: فرم مي  صادق
   3.«گذارد درستي که ِعْرق )فن(، در فرزند اثر مي کنید. به

 ه حالل لقم .2

شناسان، غذا در شخصیت کودک تأثیر بسیاری دارد. اسالم نیز تأییـد  از نظر روان
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صـمیم کسـی کـه ت 9کرده که غذای سالم و حالل، در روح طف  اثربخش است.
ناک پرهیـز  دارد فرزندی صالح تربیت کند، باید از غذاهای حـرام و حتـی شـبهه

ای رسـوالن! از غـذاهای پـاکیزه »فرمایـد:  بـه همـی  دلیـ ، خداونـد می 2کند.
پردازیـد کـه مـ  بـه هرچـه ب)حالل( تناول کنید و به نیکوکاری و اعمال صـالح 

 3 .«کنید، آگاهم می
کسب » که یدرصورتوکار پدر خانواده دارد.  کسبلقمه حالل ارتباط مستقیمی با 

غذا در دهـان طفـ  نهـاده  صورت بهپدر حالل باشد، شیر مادر هم حالل شده، 
آوردن روزی حـالل، حتـی پـیش از  دست رو، پدران باید برای به ای از 0.«شود می

یـت طعـام اهم حـالل بـودنتشکی  خانواده دقت کنند. یکی از پدرانی که برای 
اسـت. شـیخ محمـد اردبیلـی در  قائ  شده، پدر مرحوم مقدس اردبیلیای  ویژه

کنار تبلی  به کار کشاورزی مشغول بود. یـ  روز وقتـی جـوی آب، سـیبی را بـا 
ای  سیب برای که بـود؟ و را خورد، بالفاصله با خود گفت:  خود آورد و ایشان آن

صاحب  کردن دایپکار گمارد و برای کسی را در مزرعه ب چرا آن را خوردم؟ سپس
سیب راه افتاد. پس از مدتی، صاحب بـاغ را پیـدا کـرد و جریـان را بـه او گفـت. 

آیـا ضمیری بـود، او را انسـان خـوبی یافـت و گفـت:  صاحب باغ که مرد روش 
آب کشاورزی شـما از ای؟ شیخ پاسخ داد: خیر. صاحب باغ گفت:  ازدواج کرده

کنم!  امـا آن را حـالل نمـی اسـت،گذرد و سیب هم مال ای  باغ  یمیان باغ م  م
هـد، او قبـول نکـرد. هرچه ایشان اصرار نمود و حتی خواست قیمت سـیب را بد

                                                           

 .205، ص رازقیت خالق، جهالت مخلوق. صدیقی، 9
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 .5۱. مؤمنون، آیه 3
 .۴7۱، ص 2، ج کلمه هزار و یکزاده آملی، . حس 0



30    ويژه خواهران(9316رمضان المبارک توشه راهيان نور  ره( 

کنم. دختری دارم که هم کور اسـت، هـم  به ی  شرط حالل میسرانجام گفت: 
شـیخ محمـد  کنم. ازدواج کنیـد، آن را حـالل مـیکر است و هم َش . اگر بـا او 

است او را به خانه برد. مجلس جش  عروسی را آرناچار قبول کرد. صاحب باغ  به
 یـتدرنهاداماد، در کمـال شـگفتی عـروس را  اما  و شیخ را به حجله روانه نمود،

گفتید دختر م  شما که ر عروس را خواست و از او پرسید: کمال و جمال دید! پد
گفـتم کور، کر و َش  است، اما ای  دختر چنان نیست! پدر دختر اظهـار داشـت: 

تر م  کر است؛ چون غیبت کسی را نشنیده، کور است؛ چون بـا دیـده خـود دخ
و مادر، از خانـه بیـرون به نامحرمی ننگریسته و َش  است؛ چون بدون اجازه پدر 

 9.«نرفته است

 مرحله پس از تولد

 شـود؛ زیـرا نقش دوم والدی  در تربیـت فرزنـد، پـس از تولـد کـودک ظـاهر می
گیرد. اموری که در  مي شک  خانواده گرم کانون در، کودکان شخصیت ۀخمیرمای

   اند از: عبارت توجه نمود ها آنای  هنگام باید به 

 دادن شیر. 1

بـه اوسـت. شـیر مـادر، در  دادن یرشـیکـی از عوامـ  مـؤثر در تربیـت فرزنـد، 
ّيـُر »فرمـود:  سازی فرزند نقش اساسی دارد. امام علـی شخصیت  َ لَرضـاُع ُی

 
أ

هـا  بـه خانواده امـام بـاقر .«سـازد رشت آدمی را دگرگون مییر، سش 2؛الّطباع
ن  ُیْعِ  »سفارش نمود:  ِإَن الَّلب   َ   ِ ْيُكْم ِباْلُوّضاِء ِمن  الّّظُئور  ّل  بر شما الزم اسـت  3؛ع 
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شـیر بـر فرزنـد اثـر  زیـرا ؛ای برای شیرخوارگی کودکان خود برگزینیـد دایه پاکیزه
 «.گذارد می

فرزندشـان، وضـو داشـته  دادن یرشـکـه مـادران هنگـام همچنی  پسندیده است 
ْت : » است فرموده باشند. رسول خاتم ر  ـات  ن   ْ ـُه  ْجه  ـ   و  ّس   َ  َ  

 
َضـن و   ْ ا  ْب   ِإذ  ِإَن اْلع 

ْجِهِه   ُذُنوُب  شـوید، آثـار گناهـان از  گیرد و صـورتش را می وقتی بنده وضو می 9؛و 
روح و صـفای  شـدن ینـورانبب وضو س اساس، برای  .«شود اش زدوده می چهره

گردد و بسـتری مناسـب بـرای رشـد حـاالت معنـوی در آدمـی ایجـاد  باط  می
گیرد، ای  آثار معنـوی را بـه فرزنـد  مادری که پیش از شیردهی وضو می 2کند. می

 سازد. منتق  می
فرزنــدش همــواره وضــو  دادن یرشـبـرای نمونــه، مــادر شـیخ انصــاری، هنگــام 

تبری  به مناسبت اجتهـاد شـیخ انصـاری از چگـونگی گرفت. وقتی پس از  می
با زحمتی کـه مـ  بـرای تربیـت »کند:  پرسند، چنی  بیان می تربیت فرزندش می

کردم؛ چـه رسـد بـه  رسید، تعجب نمی فرزندم کشیدم، اگر به مقام نبوت هم می
گویـد:  پرسـند و بـاز می های ایشان می مردم با شگفتی از زحمت 3«مقام اجتهاد!

های م  برای تربیت او، از حوصله شما بیـرون اسـت؛ ولـی بـرای  زحمت بیان»
گویم که هرگز به او شیر نـدادم، مگـر اینکـه بـا طهـارت بـودم و وضـو  نمونه می

 0.«داشتم

 . تعلیم و تربیت 2

 انجــام راه تــدریج به، تربیــت فرزنــدان نهادینــه شــود و تعلــیم ای جامعــه در اگــر
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والــدی  بتواننــد تربیــت و تعلــیم  و چنانچــهشــود  می بســته انحرافــی رفتارهــای
روشمندی داشته باشند، میزان موفقیـت و سـعادت فرزنـدان خـود را چنـد برابـر 

ِحم  : »فرمود اکرم رسول اند. نموده ْب ا    الَّلهُ   ر  ان   ع  ع 
 
هُ   أ ل    ى  و  ّل  اِن   ِبِرهِ   ع  ْحّس  ْيِه   ِباْْلِ  ِإل 

ّلِف 
 
الَتن هُ  و  ْعِّليِمِه  ل   ْ ِدیِبهو   و 

ْ
ن  بـر را فرزنـدش کـه را ایبنـده کنـد رحمـت خداوند؛ ْ 

 بـه و بگیـرد ُانـس او بـا، نمایـد احسان او به اینکه به؛ کند یاری سعادت و نیکی
 .«بپردازد او وپرورش آموزش

وظـایف بسـیار مهـم پـدر و مـادر  ازجملـهدر ای  میان، آموزش قرآن به فرزنـد، 
ها را دربردارد و تـالوت آن،  سعادت انسان است؛ زیرا قرآن تمام قوانی  هدایت و

بخش ایـ  کتـاب آسـمانی، سـبب  کلید ارتباط با خداست و تدبر در آیات جـان
رو،  ازایـ  9شـود. ، شکوفایی استعداد و بـروز خالقیـت در فرزنـد می بیداری دل

آموختنـد و  بیشتِر مادر عالمان و بزرگان دی  بـه فرزندانشـان خوانـدن قـرآن را می
جعفـری  عالمـه مرحـوم دادنـد.  هـای قرآنـی پـرورش می ا بر اساس آموزهر ها آن

بـار کـه  آید ی  بار مادرم قرآن را به م  یاد داد؛ حتی یادم می نخستی »گوید:  می
خواند و میان راه که برای استراحت رفتیم، در طول راه مادرم قرآن میبه مشهد می

ع کرد و ی  سوره قرآن را به ما و نماز توقف کردیم، فرزندانش را دور خودش جم
 2.«تعلیم داد

ای است بـر  کند و آموزش آن، وظیفه ُانس با قرآن، آینده نی  فرزند را تضمی  می
ِّسـن  »فرماید:  می عهده پدر و مادر. حضرت علی  ْ ْن ُی

 
ـى اْلواِلـِ  أ ّل  ِ  ع  ل  ّق اْلو  ح 

ُه اْلُقْرآن   ِّلم  ُیع  ُه و  ب  د 
 
ِّسن  أ  ْ ُی ُه و  حّق فرزند بر پـدر، ایـ  اسـت کـه نـام نیکـو  3؛اْسم 

 .«برایش انتخاب کند، او را ادب بیاموزد و به او قرآن را آموزش دهد
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 . ازدواج3

 زندگی در، در آن شکست یا کامیابی ساز که سرنوشت و مهم است امری ازدواج،
 آسـایش و آرامـش قـری  را زندگی موافق، و خوب همسر دارد. بسزایی تأثیر آینده

 فـراهم تعـالی و ترقـی و درونـی اسـتعدادهای پـرورش بـرای را زمینـه و کند یم
 و شـود مـی سـردی دل و یـأس موجـب ازدواج در شکسـت، بـرعکس. سازد می

 پــدر و مــادر ؛ بنــابرای دارد بــازمی تکامــ  و حرکــت از را درونــی اســتعدادهای
تواننـد  می مـثالً تری  نقش را در انتخاب فرزند خـود بـازی کننـد؛  توانند مهم می

ننــد زمینــه زودهنگــام ازدواج فرزنــدان خــویش را فــراهم ســاخته، موانــع آن، ما
 مشکالت اقتصادی را ح  نمایند.

های مختلف، آن را به  زنند و با بهانه متأسفانه امروزه، جوانان از ازدواج سر باز می
 شـدهدهد رغبت جوانان به ازدواج کم  های آماری نشان می داده اندازند. تأخیر می

امتیـاز اجتمـاعی اسـت. بـر اسـاس  یـ  بـه شدن ی تبدآن، در حال  و تأخیر در
هستند که پنج میلیون و  جوان مجّردهزار 200آخری  سرشماری، یازده میلیون و 

هزار ت  را زنان تشکی  630و پنج میلیون و  ،هزار ت  از ای  جوانان را مردان030
   9.دهند می

و برخـی  کننـدتواننـد ازدواج  ، نمیشـغلیت به دلی  مشکال پسران جوانبرخی 
اند. بـرای رفـع  نشی  شده خانه، یزیهتهیه جهبرای توانایی عدم دلی  به  نیز دختران

زیـرا  ؛اقدام والـدی  اسـت ،ها راه ای  اندیشی نمود. یکی از باید چاره ،ای  مشک 
یکان آنان قرار ویژه نزد قرآن وظیفه ازدواج دختران و پسران را بر عهده همه افراد، به

   2.داده است
                                                           

 . www.irna.ir/fa/News/81482462، نشانی: پایگاه اینترنتی ایرنا. ر.ک: 9
 .2۳ :. نور2
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تواننـد جوانـان را در  که می در جامعه، افراد نیکوکار بسیاری داریم ،از سوی دیگر
فردی نـزد پـدرم آمـد. از او »فرماید: می امام صادق .امر ازدواج کم  نمایند

پدرم در مورد فضیلت ازدواج بـا او صـحبت  .پرسید: آیا زن داری؟ او گفت: خیر
 9.«هفت دینار طال داد تا ازدواج کندکرد و به او 

های گوناگون، مانند فقر مـالی، اقـدام بـه  البته در ای  میان، برخی جوانان با بهانه
 یهـا آموزهنکـه در حال آنگرند؛  کنند و یا با دید صرفًا مادی به آن می ازدواج نمی

واج دینی، خداوند وعده داده است مشکالت اقتصادی کسانی را که اقـدام بـه ازد
 َوِإمؤاِئُکْم  ِعبؤاِدُکْم  ِمّْن  َوالَصاِلحيَّن  ِمْنُکْم   اَْلَيامى َوَأْنِکُحوا»کنند، ح  نماید:  می
هُ  ُيْغِنِهُم  ُفَقراءَ  َيُکوُنوا ِإْن  هِ  ِمّْن  الَُ ُِ  همسـر را خـود همسـر بـی زنان و مردان 2؛ َفّْض

 تنگدسـت و فقیـر اگـر را، درسـتکارتان و صالح کنیزان و غالمان همچنی  دهید.
 .« سازد می نیاز بی را آنان خود، فضِ   از خداوند باشند.

، جوان فقیری به محضر حضـرت رسـید و از نـداری ِشـکوه در عصر پیامبر
به او فرمود: برو ازدواج ک ! جوان حضور حضـرت را تـرک  کرد. رسول خدا

رم کرد و به فکر فرو رفت و با خود گفت: ای  چه راهبردی است؟ م  که پول نـدا
تا ازدواج کنم؟ در ای  فکر مشغول بود که مرد دیگری به او رسید و از دیدار او بـا 
پیامبر باخبر شد. آنگاه به دستور ای  آیه عم  کرد و گفت: م  دختر زیبـایی دارم. 

آورم. آن مــرد چنــی  کــرد و جــوان هــم مســیر تــالش و  او را بــه عقــد تــو درمــی
و پیشـرفت برکت داد و زندگی او به رفاه پذیری را پیش گرفت و خداوند  مسئولیت

نیز خطـاب  گزارش نمود. رسول خدا نتیجه را به پیامبر تبدی  شد. سپس
 3.«مر ازدواج، درنگ و تردید ننماییددر ا »به جوانان فرمود: 

                                                           

 .۱۹، ص 20، ج  الشیعة وسائل. شیخ حّر عاملی، 9
 .۳2 :نور 2.
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 . احترام4

بـه  سـاالن بزرگهای طبیعـی نوجوانـان، ایـ  اسـت کـه ماننـد  یکی از خواهش
م. نوجوانان انتظار دارند که پدران و مادران و همچنی  شخصیتشان احترام بگذاری

فرمـود:  رسـول خـدا 9برخـورد نماینـد. سـاالن بزرگبستگان، با آنـان ماننـد 
ُهم» ب  أْحِّسُنوا أد  ُکْم و  د  فرزندان خـود را احتـرام نماییـد و آنـان را نیکـو  2؛أْکِرُموا أْول 

جِمـ  مُ »فرمایـد:  نیـز می امـام رضـا .«تربیت کنیـد ـَيِر ا  ـ   الغ  َ  م   ْ ـر  عاش 
بيِر  الك   .«برخورد و معاشرت خود را با کوچ  و بزرگ، زیبا گردان 3؛و 

احتـرام  و امـام حسـی  بارها به امـام حسـ  ، رسول خدااساس ی برا 
وارد شدند. حضرت  نشسته بود که حسنی  گذارد. روزی پیامبر اکرم می

ستقبال نمود. آغوش خـود را بـاز کـرد و کودکان رفت و با احترام از آنان ا طرف به
]فرزنـدان عزیـزم![ » هر دو را بر شانه خویش سوار نمود و خطاب به آنان فرمود: 

 0.«است و شما چه سواران خوبی هستید رکب شما، چه خوب مرکبیمَ 
  بودم که امام سجاد یدالشهداسروزی در محضر گوید  عتبه می ب  عبیدالله

را بوسـید و  اش یشـانیپاش چسـبانید،  یش خوانـد، بـه سـینهوارد شد. امام او را پ
ـ »فرمود:  ّْلق  ن  خ  أْحّس  ْ    و  ی ب  ِر ا أْطي  پدرم بـه فـدایت بـاد! چقـدر   0؛ ِبنِبي أْن   م 
 .«بو و زیبایی خوش

 بـا چگونـه شـیرازی میـرزای کـه بودم شاهد خود م » :گوید می تهرانی آقابزرگ
 بـودم، ایشـان نـزد کـه بـار یـك. کـرد می اررفتـ ادب کمال با خود نوجوان فرزند

                                                           

 .۴۳5، ص ۱، ج جوان از نظر عقل و احساسات. فلسفی،  9
 .22۳ص ،  مکارم األخالق. طبرسی، 2
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 در. داد اجـازه میـرزا و گرفـت ورود اجازه آقا فرزند برای و آمد میرزا خدمِت  پیش
. ایسـتاد جـا همان سـالم، از پـس و شد داخ  ایشان خردسال فرزند هنگام، ای 

 چشـم و نشسـت زانـو دو روی ادب، یـتدرنها فرزنـد و داد نشسـت  اجازه میرزا
 کـودك درس و حـال از پرسـش بـه شـیرازی میرزای. دوخت زمی  به را خویش
. کرد نمی خطاب «آقا» کلمه با جز را فرزندش، گفتگو طی در و پرداخت خویش

 از کمـی او، احتـرام بـه و داد اجازه خواست. پدر رفت  اجازه فرزند مدتی، از پس
 1.«برخاست خود جای

 . نظارت و هدایت5

، هـای اجتمـاعی شـگیری اعضـای آن از انحرافتری  نقش خانواده بـرا  پی مهم
هـا  هـای امـروزی، خانواده ست. متأسفانه، در خانوادهها آننظارت بیشتر بر رفتار 

هـای هـدایتی و نظـارتی خـود را کمتـر ایفـا  صرفًا نقش حمایتی پیدا کرده، نقش
روابـط دختـر و  شـدن یعـاد مانندهایی  کنند. همی  امر، موجب بروز آسیب می

 های مجّرد شده است.  زایش آمار اعتیاد جوانپسر و اف
ها، بیشـتر دقتشـان  امام بعد از سّ  تکلیف بچه»گوید:  می عروس امام خمینی
تان  دانیـد بچـه پرسیدند: آیا شـما می بود. همیشه از ما می ها آندر تعلیم و تربیت 

یـا چـه کند و  وآمد می آید؟ با چه کسانی رفت رود و کی می کی از خانه بیرون می
 2«کند؟ هایی می صحبت

بـر نـوع پوشـش و انتخـاب دوسـت   معصـومی  اینکـه ائمـه توجه قاب  نکتۀ
بـودم کـه امـام  نزد امـام بـاقرگوید  . سلمه می کردند نظارت میفرزندان خود 

. امـام خطـاب بـه او فرمـود: فرزنـدم، آیـا لباسـت را مرتـب  وارد شد  صادق
                                                           

1  . www.elib.anhar.ir/pageview.asp?ID= 2۱۶۹۹  
 . ۱۹۱، ص ۱، ج پای آفتاب پابه. ستوده، 2
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ما گمـان کـردیم لباسـش کثیـف اسـت.  بیرون رفت و  کنی؟ امام صادق نمی
داشـت؟ فرمـود:  . به امام عرض کردم: فدایت شوم، چه اشکالی سپس، بازگشت
مراقب بودند که دوستاِن فرزندانشـان   بیت همچنی ، اه  9.«لباسش بلند بود

 2وآمد دارند. چه کسانی هستند و فرزندانشان با چه کسانی رفت
،  اند ها به بهانه اینکـه فرزندانشـان بـزرگ شـدهمتأسفانه، امروزه برخی پدر و مادر

شـان مرتکـب  تا وقتـی فرزندکه و مادرانی هستند  انمراقب آنان نیستند. اینان پدر
کنـد. ایـ  در  می  دانند او کجاست و چه ، نمی جرمی نگردیده و روانه زندان نشده

دارنـد؛ زیـرا حالی است که امروزه فرزندان ما، بیشتر از هر زمانی به مراقبت نیـاز 
تهـاجم فرهنگـی، جوانـان مـا را تهدیـد ها افزایش یافته اسـت و  هنجاریزمینه نا

 .  کند می

 . تشویق6

،  هـای تربیتـی، تشـویق اسـت. تشـویق، بـه منظـور ایجـاد انگیـزه شیوه ازجمله
هـای کودکـان و نوجوانـان، امـری ضـروری اسـت.  شناسایی اسـتعداد و قابلیت

نداشـته باشـند و  یآگـاه خـود های  و قابلیت ها مندیفرزندانی که از توان بسا چه
را بـه دلیـ  انجـام  هـا آنو وده را شناسایی نم فرزندانشانهای  والدی  باید توانایی

 های خوب، تشویق کنند.  کار
فرزنـدان خـود را نیـز تشـویق  ضم  تشویق دیگـران بـه ایـ  امـر،  بیت اه 
شدیدی مبـتال شـدم. پـدرم بـر م  به بیماری »فرمود:  کردند. امام سجاد می

ای داری؟ عرض کـردم: دوسـت دارم از کسـانی  بالینم آمد و فرمود: چه خواسته
باشم که درباره آنچه خداوند برایم تدبیر کرده، نپرسم؟ پدرم در مقاب  ای  جمله، 

                                                           

 .  ۴5۴، ص 5، ج  نت سیر نور الثقلی . حویزی، 9
 .2۳۴، ص مکاتیب األئمة. احمدی میانجی، 2
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به م  آفری  گفت و فرمود: تو مانند ابراهیم خلیلی که به هنگام گرفتاری، جبرئی  
خواهی؟ او در جواب فرمـود: ]دربـاره آنچـه  پرسید: از ما کمك مینزدش آمد و 

کنم. خداوند، مرا کافی است و او، بهتـری   پیش آمده،[ از غیر خداوند سؤال نمی
 9.«وکی  است

 عملـی زشـتی از فـرد نمودن متوجـه و سـازی آگاه معنای به نیز تنبیه سو، دیگر از
 تـا ییـدتأ عدم از را وسـیعی نـهدام تربیتـی، اص  ای  مرتکب شده است. که است

 رفتـه، فراتـر الزم حّدومرز ، ازوجه یچه به نباید ولی ؛گیرد یدر برم بدنی مجازات
 تربیـت از نظـر ویژه بـه، تنبیـه. باشـد خشونت ابراز و خاطر تشّفی برای ای وسیله
 و وظـایفش بـه فـرد آگـاهی سبب که باشد برخوردار ظرافتی چنان از باید دینی،

 .شود نامطلوب رفتار تکرار عدم

  . محبّت7

 عـاطفی و فرهنگـی فقر، معاصر جهان ماشینی جامعه در بشریت فقر تری  عمده
 کمبـود هـا نیـز خانواده در امـروزی نوجوانـان و کودکان مشک  تری  مهم و است

 بـه نسـبت که کرده سفارش مادران و پدران به اسالم، راستا ای  است. در محّبت
 در، نشـاندن زانـو روی قبی  از، رفتاری اقدامات. کنند ّبتمح خود ابراز فرزندان
 از بسـیاری در، کشـیدن نـوازش دسـت هـا آن سـر بـر و بوسـیدن، گرفت  آغوش

 2.است گرفته قرار تأکید مورد روایات،
ان  »فرمود:   پیامبر خدا ِحّبـوا الِغـْبي 

 
ُمـوُهم  أ اْرح  ُهـْم    و  ُفـوا ل   َ ُموُهْم  ُْ ـْ  ع  ا و  ـِإذ   1؛َ 

ای دادید، عمـ   آنان وعده ها را دوست بدارید و به آنان ترّحم کنید و هرگاه به هبچ
                                                           

 .۶7، ص ۴۶، ج  األنوار بحار. مجلسی، 9
 .2۹2، ص سیمای خانواده در اسالم. جمعی از نویسندگان، 2
 .۹2، ص ۱0۱، ج بحار األنوار. مجلسی،  3
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ُم   الَّلـه    ِإَن : »فرمـودنیـز  صادق امام .«نمایید ـْرح  ي  ْبـ     ل  ـِ ه  ُحِبـِه  ِلِشـَ  ِ  اْلع  ل   1؛ ِلو 
 .«دهـد می قـرار رحمت مورد فرزندش، به بیشتر محّبت جهت به را بنده خداوند

 از یـك هیچ بـه حال تابـه مـ  داشـت اظهار آمد و اکرم رسول حضور مردی
 رسول، او رفت  از بعد.  ام نبوسیده را ها آن هم بار یك نکرده، عالقه اظهار فرزندانم

ا: »فرمود خدا ذ  ُج    ه  َنهُ    ِعْنِ    ر 
 
ْهِ    ِمْن   أ

 
 اهـ ، مـرد ایـ ، مـ  نظر به 2؛الَنار  أ

 عبـادت، فرزنـدان به عالقه و عشق اظهار اخد پیامبر منظر از« ..است آتش
ْن : »است حسنه و ثواب دارای شده، محسوب َب    م  ل  ه ق  ب   و  ت  ـهُ  الّلـهُ  ک  ـنة   ل  ّس   3؛ح 
 حسـنه او بـرای، عمـ  ایـ  مقابـ  در خداونـد، ببوسـد را خـود فرزنـد هـرکس

   .«نویسد می

                                                           

 .50، ص ۶، ج الکافی. کلینی، 9
 .50، ص ۶، ج الکافی. کلینی، 2
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